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ня АПрН Ук раїни, Сумсь ко го об лас но го уп равління зе мель -
них ре сурсів та Сумсь ко го національ но го аг рар но го універ си -
те ту, яки ми бу ло ор ганізо ва но про ве ден ня «круг ло го сто лу» з
пи тань за сто су ван ня но во го Зе мель но го ко дек су Ук раїни.

До скла ду учас ників «круг ло го сто лу», яких налічу ва ло ся
більше 60 чо ловік, крім пред став ників ав торсь ко го ко лек ти -
ву увійшли на чаль ни ки міскрайз емвідділів та керівни ки зем -
лев по ряд них ор ганізацій, ви кла дачі Сумсь ко го національ но -
го аг рар но го універ си те ту, пред став ни ки ор ганів дер жав ної
ви ко нав чої вла ди і ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня та за -
собів ма со вої інфор мації.

Під час «круг ло го сто лу» об го во рю ва ли ся найбільш ак ту -
альні і прак тич но зна чимі про бле ми ре алізації Зе мель но го ко -
дек су Ук раїни. Пред ме том дис кусії були такі пи тан ня:

– пра во при ват ної влас ності на зе мельні ділян ки;
– іно земні гро ма дя ни та юри дичні осо би як суб’єкти пра -

ва при ват ної влас ності на зем лю;
– пра вові ас пек ти на бут тя зе мель них діля нок у власність;
– пра во ве ре гу лю ван ня ви ко ри с тан ня зе мель них діля нок

на умо вах орен ди;
– пра во зе мель но го сервіту ту та на бу валь на давність;
– по вно ва жен ня ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди та

ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня в га лузі зе мель них відно син;
– про даж зе мель них діля нок на кон ку рент них за са дах;
– об ме жен ня прав на зем лю і до б ро сусідство та ін.
У ході дис кусії прак ти ки ак цен ту ва ли ува гу на ок ре мих ас -

пек тах ре алізації по ло жень Зе мель но го ко дек су, які по тре бу -
ють до дат ко во го досліджен ня та вне сен ня в за ко но дав чо му
по ряд ку відповідних змін та до пов нень. Йдеть ся, зо к ре ма,
про до б ровільну відмо ву влас ни ка від пра ва на зе мель ну ділян -
ку, пра во вий ре жим зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна -
чен ня, зе мель жит ло вої та гро мадсь кої за бу до ви, служ бових
зе мельних наділів та ін.

Де які ви с ту пи учас ників «круг ло го сто лу», на яко му бу ло
пре зен то ва но ко мен тар, опубліко вані в цьо му збірни ку.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ 
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯН КУ

Зе мель ний ко декс Ук раїни (далі — ЗК Ук раїни), який на -
брав чин ності з 1 січня 2002 ро ку, впер ше закріпив ряд но вих
прин ци по вих по ло жень, які раніше не бу ли відомі зе мель но -
му за ко но дав ст ву. Се ред та ких но вел ок ре ме місце посідає на -
бу валь на давність, тоб то на бут тя пра ва на зе мель ну ділян ку
за давністю ко ри с ту ван ня. Відповідні пра вові при пи си що до
цьо го зо се ре д жені в ст. 119 ЗК Ук раїни. Фор му ван ня та ко го
спе цифічно го зе мель но<пра во во го інсти ту ту, нор ми яко го ре -
гу лю ють один із спо собів на бут тя зе мель них прав суб’єкта -
ми, обу мов лює не обхідність йо го аналізу та ви яв лен ня спе -
цифічних, при та ман них йо му рис у порівнянні з цивільно<пра -
во вим інсти ту том на бу валь ної дав ності. 

Тре ба за зна чи ти, що на бу валь на давність тра диційно вва -
жа ла ся   цивільно<пра во вим інсти ту том. Цей інсти тут має ба -
га ту історію. Йо го фор му ван ня і роз ви ток у свій час знач ною
мірою виз на ча ли ся ти па ми і фор ма ми влас ності на  май но в
кон крет них істо рич них умо вах, а та кож інте ре са ми па ну ю чо -

© Шульга М. В., 2002



83

Збірник наукових праць                                                                   Випуск 3 ’ 2002Випуск 3 ’ 2002 Державне будівництво та місцеве самоврядування

82

Пе ре да ча зе мель ної ділян ки у власність або в ко ри с ту ван -
ня гро ма дян на підставі на бу валь ної дав ності здійснюється в
по ряд ку, вста нов ле но му Зе мель ним ко дек сом.

Як ба чи мо, зе мель не за ко но дав ст во де таль но і всебічно
ре гу лює  пи тан ня, що сто су ють ся на бу валь ної дав ності що до
зе мель них діля нок. Це на во дить на дум ку про міжга лу зе вий ха -
рак тер інсти ту ту на бу валь ної дав ності.

Роз г ля не мо в порівняль но му ас пекті на бу валь ну давність
в зе мель но му і цивільно му праві та виз на чи мо особ ли вості
на бу валь ної дав ності на зе мель ну ділян ку.

Пе ре дусім, тре ба за зна чи ти, що на відміну від
цивільно<пра во вої на бу валь ної дав ності, на бу валь на давність
в зе мель но му праві пов’яза на з на бут тям зе мель ної ділян ки
не тільки у власність, але й у ко ри с ту ван ня. Мож ливість ви -
ник нен ня пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку чи пра ва ко ри -
с ту ван ня нею пе ред ба че на ст. 119 ЗК Ук раїни. Між тим ре -
алізація по ло жен ня що до мож ли вості от ри ман ня зе мель ної
ділян ки в ко ри с ту ван ня за на бу валь ною давністю де що ус -
клад не на. Так, відповідно до ст. 92 ЗК Ук раїни пра во постійно -
го ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою із зе мель дер жав ної та
ко му наль ної влас ності на бу ва ють ли ше підприємства, ус та -
но ви та ор ганізації, що на ле жать до дер жав ної або ко му наль -
ної влас ності. Як що вра хо ву ва ти вка за не по ло жен ня і те, що
суб’єкта ми на бу валь ної дав ності на зе мель ну ділян ку мо жуть
ви с ту па ти ли ше гро ма дя ни, то ста не оче вид ним, що на бут тя
ни ми пра ва постійно го ко ри с ту ван ня зем лею на за зна че них
підста вах є прак тич но не мож ли вим. Що ж сто сується тим ча -
со во го зем ле ко ри с ту ван ня, то як са мостійний різно вид ви ко -
ри с тан ня зе мель чин ним за ко но дав ст вом во но не пе ред ба че -
не. Гро ма дя ни мо жуть ви ко ри с то ву ва ти зе мельні ділян ки на
умо вах орен ди. То му не ви клю чається мож ливість на бут тя
гро ма дя на ми пра ва оренд но го зем ле ко ри с ту ван ня за на бу -
валь ною давністю.

Як за зна ча ло ся ви ще, згідно зі ст. 119 ЗК Ук раїни ко -
ло мож ли вих суб’єктів на бу валь ної дав ності об ме же не ли ше
гро ма дя на ми. Са ме во ни ма ють пра во на на бут тя зе мель ної
ділян ки у власність чи оренд не зем ле ко ри с ту ван ня. Ре алізація
на леж но го суб’єктам пра ва на на бут тя зе мель ної ділян ки

го кла су, який був зацікав ле ний в укріпленні та охо роні своєї
влас ності. Об’єктом на бу валь ної дав ності на ранніх ета пах
роз вит ку суспільства ви с ту па ла перш за все зем ля. 

На бу валь на давність, бу ду чи цивільно<пра во вим інсти ту -
том, як спе цифічний спосіб на бут тя землі у власність от ри -
ма ла ши ро ке по ши рен ня в Римі, Західній Європі та в до ре во -
люційній Росії.

У ра дянсь кий період на бу валь на давність не знай ш ла сво -
го закріплен ня в цивільно му за ко но давстві. Вва жа ло ся, що
во на як ат ри бут ан та гоністич но го суспільства є пра во вим інсти -
тутом, який за фор мою і змістом суперечить ос нов ним прин -
ци пам соціалістич но го пра ва. Але у зв'яз ку з роз па дом СРСР, от -
ри ман ням Ук раїною не за леж ності,  пе ре хо дом еко номіки кра -
їни до рин ку, ре фор му ван ням всіх сторін суспільно го жит тя
підхо ди до сут ності та оцінки на бу валь ної дав ності суттєво
зміни ли ся. Так, про ек том Цивільно го ко дек су Ук раїни від 14
лю то го 2002 ро ку вста нов ле но, що осо ба, яка до б ро совісно
за во лоділа чу жим май ном і про дов жує відкри то, без пе рерв -
но во лодіти не ру хо мим май ном про тя гом де ся ти років або ру -
хо мим май ном — про тя гом п’яти років, на бу ває пра во влас -
ності на це май но, як що інше не вста нов ле но цим ко дек сом
(ст. 346). Ок ремі при пи си на зва ної статті про ек ту сто су ють ся
зе мель ної ділян ки як об’єкту на бу валь ної дав ності. Зо к ре ма,
ч. 1 ст. 346 про ек ту ЦК Ук раїни пе ред ба че но, що на бут тя пра -
ва влас ності на зе мель ну ділян ку за на бу валь ною давністю ре -
гу люється за ко ном. Та ка по зиція про ек ту ЦК є не ви пад ко -
вою, оскільки мо ва йде про зе мель ну ділян ку як спе цифічний
об’єкт на бу валь ної дав ності. Відно си ни, що ви ни ка ють при
на бутті зе мель них прав на зе мель ну ділян ку за на бу валь ною
давністю, рег ла мен ту ють ся Зе мель ним ко дек сом Ук раїни.

Згідно зі ст. 119 ЗК Ук раїни гро ма дя ни, які до б ро совісно,
відкри то і без пе рерв но ко ри с ту ють ся зе мель ною ділян кою
про тя гом 15 років, але не ма ють до ку ментів, які б свідчи ли
про на явність у них прав на цю ділян ку, мо жуть звер ну ти ся
до ор га ну дер жав ної вла ди або ор га ну місце во го са мо вря ду ван -
ня з кло по тан ням про пе ре да чу її у власність або на дан ня у
ко ри с ту ван ня. Розмір цієї зе мель ної ділян ки вста нов люється
у ме жах норм, виз на че них цим Ко дек сом.
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Відкри тим доцільно вва жа ти та ке фак тич не зем ле ко ри с -
ту ван ня, яке відо ме як упов но ва же ним ор га нам, так і
будь<яким третім осо бам. Підтвер д жен ням відкри то го зем ле -
ко ри с ту ван ня мо же ви с ту па ти, на при клад, оп ла та зе мель но -
го по дат ку з ініціати ви гро ма дя ни на то що.

Без пе рервність фак тич но го зем ле ко ри с ту ван ня оз на чає
та ке ви ко ри с тан ня зе мель ної ділян ки, яке три ває постійно,
без пе рерв но в то му ви гляді, в яко му во но по чи на ло ся, і в тих
же ме жах. Фак тич не ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою по -
вин но вва жа ти ся без пе рерв ним і в то му ви пад ку, ко ли пе ре р -
ва у ви ко ри с танні зе мель ної ділян ки пов’яза на з ха рак те ром
її ек сплу а тації. На при клад, без пе рерв ним слід вва жа ти ви ко -
ри с тан ня зе мель ної ділян ки, яке здійснюється че рез певні
проміжки ча су (скажімо, ви клю ча ю чи період про мер зан ня
ґрун ту та ін.).

Без пе рерв не фак тич не ко ри с ту ван ня зем лею по вин но бу -
ти стабільним, ста лим і здійсню ва ти ся про тя гом 15 років.

У прак тиці фак тич но го зем ле ко ри с ту ван ня ма ють місце
ви пад ки, ко ли однією і тією ж зе мель ною ділян кою ко ри с ту -
ва ли ся бать ки, їх діти та ону ки. Пи тан ня про мож ливість чи не -
мож ливість приєднан ня терміну фак тич но го зем ле ко ри с ту -
ван ня, на при клад спад ко давців і спад коємців, по тре бує за ко -
но дав чо го вирішен ня.

Із змісту ст. 119 ЗК Ук раїни вип ли ває, що на бу валь на
давність мож ли ва ли ше що до зе мель, які зна хо дять ся в дер -
жавній чи ко му нальній влас ності, оскільки са ме до ор га ну
дер жав ної вла ди або ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня гро -
ма дя ни мо жуть звер ну ти ся з кло по тан ням про пе ре да чу зе -
мель ної ділян ки у власність або на дан ня в ко ри с ту ван ня.

Відкри тим за ли шається пи тан ня що до мож ли вості за сто -
су ван ня на бу валь ної дав ності до зе мель них діля нок, які пе -
ре бу ва ють у при ватній влас ності. Між тим з вра ху ван ням
рівності всіх форм влас ності на зем лю (при ват ної, дер жав ної
і ко му наль ної) на вряд чи є сенс ро би ти ви клю чен ня для при -
ват ної влас ності на зем лю.

На решті, на відміну від ст. 346 про ек ту ЦК Ук раїни, згідно
з якою пра во влас ності за на бу валь ною давністю на не ру хо ме
май но, транс портні за со би, цінні па пе ри на бу вається за рішен -

здійснюється за їх во ле ви яв лен ням з вра ху ван ням всіх кон -
крет них об ста вин. Але тут вар то підкрес ли ти, що ви ник нен -
ня в суб’єкта пра ва при ват ної влас ності на зе мель ну ділян ку
чи ле галізація фак тич но го зем ле ко ри с ту ван ня, зре ш тою, за -
ле жить від рішен ня упов но ва же но го ор га ну (дер жав ної вла ди
чи місце во го са мо вря ду ван ня). Тре ба та кож вра хо ву ва ти і об’єм
зе мель них прав фізич них осіб, який за ле жить від то го, чи є
кон крет на фізич на осо ба гро ма дя ни ном Ук раїни. Зе мель ним
за ко но дав ст вом, зо к ре ма, пе ред ба че но, що іно земні гро ма -
дя ни та осо би без гро ма дян ст ва мо жуть на бу ва ти пра во влас -
ності ли ше на землі несільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня.
На бут тя ж у власність вка за ни ми суб’єкта ми зе мель них діля -
нок сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня за ко но дав чо об ме -
же не. На ці землі в ре зуль таті на бу валь ної дав ності в іно земців
та осіб без гро ма дян ст ва мо же ви ни ка ти ли ше пра во оренд но -
го зем ле ко ри с ту ван ня. Що ж сто сується на бу валь ної дав ності
в цивільно<пра во во му ас пекті, то її суб’єкта ми мо жуть ви с ту -
па ти як фізичні, так і юри дичні осо би. Будь<яких об ме жень
що до об’єму їх май но вих прав за ко но дав ст во не містить.

Об’єктом на бу валь ної дав ності на зе мель ну ділян ку ви с -
ту пає кон крет на індивіду аль но виз на че на на місце вості зе -
мель на ділян ка, яка пе ред ба чає у фак тич но му ко ри с ту ванні
гро ма дя ни на. Межі цієї ділян ки скла ли ся в про цесі фак тич -
но го зем ле ко ри с ту ван ня і їх ніхто не заперечує: ні суміжні зем -
ле ко ри с ту вачі чи влас ни ки зе мель них діля нок, ні треті осо би.

Ко ри с ту ван ня та кою зе мель ною ділян кою оз на чає ек сплу -
а тацію її ко рис них вла с ти во с тей у вста нов ле но му по ряд ку. Та -
ке ви ко ри с тан ня зе мель ної ділян ки не роз рив но пов’яза не з
фак тич ним во лодінням нею.

Фак тич не ко ри с ту ван ня (а зна чить і во лодіння) зе мель -
ною ділян кою по вин но бу ти до б ро совісним, відкри тим і без -
пе рерв ним. Щодо землі во но має здійсню ва ти ся про тя гом не
мен ше 15 років.

До б ро совісність фак тич но го зем ле ко ри с ту ван ня — од на
із не обхідних умов на бу валь ної дав ності. Під до б ро совісністю
чи не до б ро совісністю ро зуміють знан ня чи не знан ня суб’єк -
том тих об ста вин, які пе ре шко д жа ють пе ре хо ду зе мель них
прав до фак тич но го зем ле ко ри с ту ва ча.
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В. О. Чуй ков, кан ди дат юри дич них на ук,
до цент ка фе д ри еко логічно го пра ва На -
ціональ ної юри дич ної ака демії Ук раїни
імені Яро сла ва Му д ро го

Ос новні на пря ми пра во во го ре гу лю ван ня
рин ку зе мель в Ук раїні

Указ Пре зи ден та Ук раїни від 4 лю то го 2000 ро ку «Про за -
хо ди що до роз вит ку та ре гу лю ван ня рин ку зе мель на се ле них
пунктів, інших зе мель несільсько го с по дарсь ко го при зна чен -
ня», яким бу ли схва лені Ос новні на пря ми роз вит ку та ре гу лю -
ван ня рин ку цих зе мель1, спря мо ва ний на за без пе чен ня ре -
алізації кон сти туційних прав гро ма дян та юри дич них осіб на
зем лю, при ско ре не ста нов лен ня та ефек тив не ре гу лю ван ня
соціаль но спря мо ва но го рин ку землі, ак тивізацію інве с -
тиційної діяль ності, збільшен ня над хо д жень до бю д же ту від
про да жу та опе рацій із зе мель ни ми ділян ка ми, спри ян ня роз -
вит ку на се ле них пунктів.

Прий нят тя цьо го Ука зу зу мов лює не обхідність при ско -
рен ня при ва ти заційних про цесів, удо с ко на лен ня пра во вих,
ор ганізаційних за сад ре гу лю ван ня зе мель них відно син у рин -
ко вих умо вах.

Не зва жа ю чи на те що пра во влас ності на зем лю гро ма дян,
юри дич них осіб і дер жа ви га ран тується Кон сти туцією України,

© Чуйков В. О., 2002
1 Уря до вий кур’єр. – 2000. – 16 лю то го.

ням су ду, ч. 2 ст. 119 ЗК Ук раїни пе ред ба чає ви ник нен ня зе -
мель них прав у гро ма дян на підставі на бу валь ної дав ності в
по ряд ку, вста нов ле но му ко дек сом. Упов но ва же ний ор ган вста -
нов лює розмір зе мель ної ділян ки, виз на чає її цільо ве при зна -
чен ня та здійснює юри дич но зна чимі дії, які не обхідні для ви -
ник нен ня у гро ма дя ни на пра ва влас ності на зе мель ну ділян -
ку чи пра ва оренд но го ко ри с ту ван ня нею.

Такі найбільш суттєві особ ли вості на бу валь ної дав -
ності на зе мель ну ділян ку, які закріплені чин ним Зе мель ним
ко дек сом Ук раїни.


	Зміст
	Герасіна Л. М. Деякі проблеми українського парламентаризму в аспекті конфліктологічного аналізу 
	Лемак В. Парламентська реформа 1999-2001 років у Словацькій республіці (у контексті спроби конституційної реформи в Україні 2000 р.) 
	Яковюк І. В. Християнсько-демократична модель соціальної держави (історія та теорія) 
	Данільян О. Г. Особливості державного управління в економічній сфері в пе рехідний період розвитку суспільства 
	Задихайло Д. В. Економіко-правові передумови формування інвестиційного законодавства України 
	Настюк В. Я. Значення митного права в умовах демократизації суспільства 
	Комзюк А. Т. «Правопримусова» сутність міліції, її місце і роль в механізмі сучасної держави 
	Шевчук В. М. Проблеми теорії та практики провадження освідування при розслідуванні контрабанди
	Конференції та семінари
	Шульга М. В. Особливості набувальної давності на земельну ділянку
	Чуйков В. О. Основні напрями правового регулювання ринку земель в Україні 
	Жаренко В. Ф. Правове регулювання застави землі (стан, проблеми, перспективи) 
	Соколова А. К. Правові засади орендного землекористування 
	Кулинич П. Ф. Новий Земельний кодекс України та перспективи розвитку фермерських господарств 
	Носік В. В. Земельні торги: поняття і юридична природа 
	Лісова Т. В. Правові питання землеустрою та його принципи 
	Ситнік В. В. Правове забезпечення гарантій земельних прав суб’єктів
	Гаращук В. М. Екологічний контроль як чинник екологічної безпеки суспільства 
	Трибуна молодого вченого 
	Добрянський С. П. Поняття прав людини: деякі питання загальної теорії 
	Рабінович С. П. Принцип спільного блага у природно-правовому вченні католицької церкви 
	Павленко П. І. Службова та посадова особа в системі органів внутрішніх справ 
	Харитонов О. В. Система і повноваження державних органів, які здійснюють дозвільну систему в Україні 
	Єрмолаєва Т. В. Правове поняття водних живих ресурсів 

